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Functie 

Graadnaam: deskundige Afdeling: grondgebiedzaken 

Functienaam: mobiliteitsambtenaar Dienst: patrimonium 

Functionele loopbaan: B1-B3 Functiefamilie: administratief 
coördinerend/deskundigen 

 

Doel van de dienst 

De afdeling grondgebiedzaken heeft tot doel het beleid van de gemeente m.b.t. duurzame 
ontwikkeling, urbanisatie, mobiliteit, werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te voeren en op te 
volgen. De afdeling streeft ernaar om de woon-, leef en werkomgeving te bewaren en waar mogelijk 
te verbeteren. Ze is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur 
en het gemeentelijk patrimonium.  

De dienst patrimonium staat in voor de infrastructuurprojecten zoals wegen, gebouwen, riolering, 
voor het beheer van het gemeentelijk patrimonium en voor het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. 

De voorbereiding, uitvoering en coördinatie van een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid omvat 
onder meer het voeren van een correct vergunningenbeleid en het begeleiden van andere 
initiatieven in verband met mobiliteit in overleg met de gemeentelijke diensten en de lokale politie. 

Plaats in de organisatie 

Werkt onder leiding van en rapporteert aan: diensthoofd patrimonium 

Voor kennisname 

Schrijf “voor kennisname”, vul datum en naam in en plaats uw handtekening 

 

 Personeelslid Direct leidinggevende 

“Voor kennisname”   

Datum   

Handtekening 
 

 
 

Naam   

  



   

Functiekaart 

CC Consult september 2018 pagina 2 van 6 

Kernresultaten 

Strategisch mobiliteitsbeleid 

Doel: uitwerken van de doelstellingen inzake mobiliteit 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 coördinatie van het mobiliteitsplan 

 voorbereiden en begeleiden van een plan van aanpak 

 rapporteren over het mobiliteitsplan 

 verrichten van studies en het formuleren van voorstellen en instructies i.v.m. mobiliteit 

 beleidsvoorstellen en -adviezen voorbereiden voor de beleidsorganen 

 evalueren van de effecten van het gevoerde beleid met het oog op eventuele vernieuwing ervan 

 voorstellen of adviezen formuleren om het beleid te verbeteren 

Mobiliteitsdossiers 

Doel: toezien op het efficiënt en effectief inzetten van de middelen m.b.t mobiliteit 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 opmaak, opvolging en afwerking van vergunningsdossiers, signalisatieplannen en tijdelijke 
beperkingsmaatregelen 

 voorbereiden van aanvullende verkeersreglementen 

 controle van de dossiers op de naleving van wetten, reglementeringen en vergunningen 

 evalueren van mobiliteitsmaatregelen 

 mobiliteitsadvies formuleren bij omgevings- en infrastructuurdossiers  

Verkeersraad 

Doel: overleg plegen, participatie activeren en initiatieven voorstellen m.b.t. het verkeer en 
mobiliteit in het algemeen en de verkeersveiligheid in het bijzonder 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 voorbereiding, opvolging en ondersteuning van de verkeersraad 

 participatie stimuleren  

 samen met de verkeersraad voorstellen formuleren i.v.m. verkeerssignalisatie, herinrichting van 
straten, pleinen, kruispunten,… 

Samenwerking en overleg 

Doel: nodige draagvlak creëren om de doelstellingen van het mobiliteitsplan te realiseren 

Dit omvat onder meer overleg en samenwerking met: 

 belangengroepen en bevolking 

 politie 

 het bestuur 

 gemeentelijke diensten onderling (horizontale coördinatie tussen entiteiten) 
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 externe entiteiten (Vlaamse en federale overheid, provincie, openbare vervoersmaatschappij,…) 

 overleg met deskundigen (studiebureaus, adviseurs) 

 overleg met uitvoerders op het terrein 

Externe communicatie 

Doel: verzorgen van een goede communicatiestroom naar de burger en andere belanghebbenden 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 registreren en behandelen van ingediende klachten m.b.t. mobiliteit 

 instaan voor een vlot contact met de burger 

 bestaande relaties met externen (andere openbare diensten, toezichthoudende overheden,…) 

 verantwoordelijk voor de informatieverstrekking betreffende mobiliteitsplannen en –wijzingen 

 communicatie naar het publiek en specifieke doelgroepen  

 ontwikkelen van projecten om burgers te informeren, te sensibiliseren en op een aangename 
manier kennis te laten maken met alternatieve vervoerswijzen 

 

Interne communicatie 

Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijke, de 
andere diensten en het bestuur. 

Doel: zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om zijn taak optimaal 
te kunnen realiseren 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 meewerken aan een optimaal interne communicatie binnen de dienst 

 waken over een optimale interne communicatie binnen de dienst 

 informeren van de medewerkers van de eigen dienst over het strategisch beleid, 
veranderingsprocessen 

 organiseren en opvolgen van intern overleg 

 informeren van de leden van het managementteam over de projecten en werkzaamheden van 
de dienst 

 zorgen voor een optimale communicatie met de functioneel bevoegde schepen 

 signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het werken met de diverse 
diensten en medewerkers 

Wetgeving en regelgeving 

Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang 
voor de dienst. 

Doel: de dienst voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 de nodige vakkennis opdoen en de opgedane kennis integreren in de werking van de organisatie 

 wetgeving en regelgeving kunnen toepassen 

 vakgerichte informatie raadplegen 
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Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de medewerker 
ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten. 
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Functieprofiel 

De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking gesteld 
in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden.  Een hogere gradatie 
impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is verworven. 

Technische Competenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 

elem
e

n
tair 

vo
ld

o
en

d
e

 

gro
n

d
ig 

PC-vaardigheden Presentaties (PowerPoint) X X  

Rekenbladen (Excel) X X  

Software eigen aan de functie X X X 

Tekstverwerking (Word) X X  

Werking en werkmiddelen Projectmatig werken X X  

Procedures en procesbeheer X X  

Werking van de organisatie X X X 

Werkmiddelen  X X  

Wetgeving en regelgeving Wetgeving (gemeente) X X X 

Wetgeving (functie) X X X 

Management en beleid Communicatiemanagement X X  

Strategisch management X X X 

HR-management X X  

Financieel management X X  
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Gedragscompetenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 

grad
atie 1

 

grad
atie 2

 

grad
atie 3

 

Beheersmatige 
vaardigheden 

Plannen en organiseren  X X  

Informatieverwerkend 
gedrag 

Flexibiliteit  X X  

Kwaliteit en accuraatheid  X X X 

Organisatieverbondenheid  X X  

Interactief gedrag Mondelinge communicatie  X X  

Schriftelijke communicatie  X X  

Leiderschap Leiding geven  X X  

Persoonsgebonden gedrag Integriteit  X X X 

Probleemoplossend gedrag Klantgerichtheid  X X  

 Besluitvaardigheid  X   

 


